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Nieuwsbrief  
Aflevering 2019-6 
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In deze aflevering: 
- Kwetsbaar. 
- Vormselvoorbereiding 2019. 
- Switchviering. 
- Taizéviering-thema: “Dankbaarheid”. 
- Kiemkrachtfestival. 
- Algemene gegevens. 

 
Kwetsbaar  
 

God, U heeft zich kwetsbaar en klein gemaakt in 

Jezus, 

weerloos kindje,  

breekbaar leven,  

open en bloot aan het kruis genageld.  
 
God, geef ons de moed kwetsbaar als U te zijn.  

Help ons om niet langer de schijn op te houden 

van ‘alles gaat goed.’  

Geef ons het lef om onze kwetsbaarheid te tonen 

en te delen met elkaar.  
 

Paulien van Bohemen. 
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Vormselvoorbereiding 2019. 
Achttien jongens en meisjes uit alle hoeken van de parochie bereiden zich 
samen voor op het Vormsel, dat in november plaatsvindt. 

Tijdens de tweede bijeenkomst 

over God kregen ze een steen in 

handen. Ondertussen luisterden 

zij naar een verhaal over God. En 

wat bleek daarna? De steen was 

warm geworden in hun handen! 

We krijgen warmte van God en 

kunnen blijkbaar die warmte 

doorgeven.  

De jongeren hadden mooie 

voorbeelden van hoe zij iets van 

de warmte en liefde van God 

doorgeven. Joris vertelde, dat hij wel eens de lege vuilnisbakken van de buren 

weer voor hun deur zet. Lars heeft weleens onkruid gewied op de stoep, 

terwijl die eigenlijk niet bij hun huis hoort.  

De vormelingen hebben vervolgens hun steen beschilderd.  

 

Switchviering. 

Het thema van deze viering is “Sta even stil”. 

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had,  

tot ik eindelijk stil werd en begon te luisteren.  

In die stilte hoorde ik de stem van God. 

Kom je mee vieren?   

Wanneer:   Zaterdag 15 juni om 19.00 uur   

Waar:     Petrus Donderskerk,     Enschotsestraat 124, Tilburg 

 
Taizéviering - thema: 'Dankbaarheid' . 
Dankbaarheid. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Je zegt zo gemakkelijk dankjewel 
als je een cadeautje krijgt of iemand je een dienst bewijst. Maar de diepere 
betekenis van dankbaarheid is dat het je leven verrijkt. Het je gelukkiger 
maakt. Bedank mensen die je een goed gevoel geven zoals je ouders, partner, 
vrienden. Een klein gebaar als een kaart of berichtje wordt vaak al enorm 
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gewaardeerd. Door dankbaarheid te uiten worden 
sociale banden alleen maar sterker. Ook zijn we 
dankbaar voor een bevrijdende noodsituatie.  
Dit zijn allemaal belangrijke woorden of 
momenten van dankbaarheid. Maar ook bij een 
moment van stilte in jezelf kun je bedenken waar 
je dankbaar voor bent. Voor de prachtige 
zonsopkomst of zonsondergang. De bloemen die 
wijd voor je open gaan. Laten we in de Taizéviering 

tijdens de ‘Stilte’ aan mooie momenten van dankbaarheid denken.  
Aan de Taizé-viering zal medewerking worden verleend door het Taizé-koor 
met solisten en diverse instrumentalisten.  
U wordt allen uitgenodigd op de oecumenische Taizéviering van 
zaterdagavond 22 juni om 19.00 uur in de Oude Sint Nikolaaskerk aan de Van 
Grevenbroeckstraat/Torenstraat te Helvoirt.  
Om18.45 uur wordt er ingezongen en de kerkdeuren zijn reeds open vanaf 
18.30 uur. Na afloop wordt koffie en thee aangeboden en is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. Entree is gratis.  
Inlichtingen: klerx.anton@gmail.com 
 
Kiemkrachtfestival. 

Op zondag 30 juni organiseren 

we opnieuw een 

Kiemkrachtfestval,                              

Dit keer in/naast de 

Lucaskerk.  Kinderen die dit 

jaar hun eerste communie 

deden krijgen een persoonlijke uitnodiging. Andere kinderen uit jonge 

gezinnen nodigen we langs deze weg uit.                                           

Om 11.00 uur is er een gezinsviering. Daarna ( van 12.00 uur tot 13.30 uur ) 

nodigen we de kinderen uit om  met ons spelletjes te doen. Natuurlijk is er ook 

een hapje en een drankje voor ouders en kinderen.  

In verband met de voorbereiding vragen we u om u voor 26 juni aan te melden  

montfort@parochiepeerkedonders.nl  
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Algemene gegevens:  
website:  www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail:    info@parochiepeerkedonders.nl 
bereikbaar:  013-207 0127 (van 09.30 – 12.30 u.) 

voor noodgevallen (08.00 – 20.00 u.): 06-5199 0105 
bank:   Rabobank, rekeningnummer NL28 RABO 0304 9188 57  
 
 
 
 

 
Parochiecentrum:  Hoefstraat 201   
                                   5014 NL  Tilburg 
telefoon:                  013-207 0127  
Gerard Stevelink:  06-4979 2756 
website: www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail: devlaspit@parochiepeerkedonders.nl 

             bank:                   NL22 RABO 0151 2171 30 
 

 

In deze aflevering: 
- Pinksterviering. 
- Communicantjes. 
- Seniorenpastoraat. 
- Thuis bij Peerke. 
- Vieringen komende periode. 

 
Pinksterviering.  

Op eerste Pinksterdag was er een 

bijzondere viering in onze kerk. 

Vanuit alle windstreken kwamen 

mensen samen om het 

Pinksterfeest te vieren. Onder het 

zingen van het lied: Veni Sancti 

Spiritus werd het vuur van 

Pinksteren de kerk binnengedragen. Dat vuur dat we soms zo missen in de 

kerk van nu.  

mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
mailto:devlaspit@parochiepeerkedonders.nl
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Het is feest: de Heilige Geest is over ons 
gekomen. De dood is niet meer: een nieuw 
vuur gaat branden. Een vuur dat God 
rechtstreeks in ons hart wil planten, een 
vuur dat verwarmt, dat leeft, speelt en 
danst. Pinksteren is een feest van Gods vlam 
in ieder van ons.  
In de viering werd iets van dat vuur weer 
zichtbaar. Zichtbaar in een andere opstelling, 

deze kerk van verbinding, deze 
gemeenschap waar iedereen zich 
welkom mag en kan voelen, in gebed en 
gezang in verschillende talen.  
Een inspirerende viering die 
verbondenheid liet voelen en beleven. 
Een viering die ons liet ervaren dat 
samen-zijn en samen-vieren belangrijk 
en mogelijk is. 

 
Communicantjes. 
De kinderen die de 1ste Communie gedaan hebbenop 2de Pinksterdag 10 juni 
zijn: 

 
Lisa Hoevenaars, 
Sara Nooyens, 
Tess van den 
Broek,  
Jelle van den 
Broek,  
Thijs Bakkers,  
Liz van den Dries, 
Vanity Vriendwijk  
Mishayra Evertsz. 
 

 
 
 
 

Foto: Koos van Gestel. 
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Enkele reacties: 
Gerard:  

Ik zei tegen de kinderen dat ik vandaag ook een jurk aan zou doen in de 
sacristie. Dus iedereen lachen. Maar toen ik deze aanhad en even keek of alles 
goed zat, dus armen opzij, zei iemand van de communicantjes: “Je bent net een 
engel” Daar doe je het toch voor.  
Tijdens het gesprek met de kinderen lag de hele kerk in een deuk toen ik vroeg 
of er nog iets bijzonders was gebeurd met de palmpaasstokken. 
“Ja,” zei een van de kinderen, “ De pastoor heeft plee water gebruikt en toen 
met een wc-borstel ons allemaal nat gegooid.” Arme Theo te Wierik. 
 
Ouders: 
We vonden de viering super mooi en kreeg kippenvel en tranen in mijn ogen 
van de trompettist, echt een schouder klopje voor jullie 
allemaal, mooi koor mooi geregeld  bedank voor een mooie en 
onvergetelijke viering in de kerk.  
Groetjes Familie Evertsz . 
  

Het was een leuke mooie viering. Het ging echt om de kinderen! Heel goed 
gedaan. Ik vond het ook heel fijn dat het rustiger was dan bij de communie van 
Amy. Het was perfect. 
Ook thuis een super leuk feest gehad en we zijn gelukkig niet verregend. 
Thijs noemde het: ' zijn mooiste dag in zijn leven' .  Hoe mooi is dat. 
Groetjes Thijs, Amy, Alex en Susanne. 
 
Jelle (en de rest van de familie) vond het heel leuk in de kerk. Hij was super 
zenuwachtig, vooral voor het lezen, maar het ging super goed. 
Ook het feestje nadien was erg geslaagd, met super mooi weer. En idd het 
heeft geregend, maar toen was het bij ons al afgelopen.  
We zijn erg benieuwd naar de foto's.   
Tot snel 
Groetjes Marjolein en Jelle van den Broek. 
 
Sara en haar moeder gaven aan dat ze het heel leuk hebben gevonden. 
Vooral de rust in de kerk deed hen heel goed. Ze hebben er een mooi feestje 
van gemaakt. 
 

Vanity vond de 1e communiedienst heel mooi. Ze vond het ook spannend.  
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Voor de eerste keer hostie halen. 

Er waren ook heel veel familieleden erbij.  

Al met al, een gezegende communieviering.  

Met vriendelijke groet,  

Ben Vriendwijk en Christa King 

namens Vanity Vriendwijk. 

 

Beste Gerard, 

Wij vonden het een hele leuke viering! Mede door jou. Je maakte af en toe 

iedereen aan het lachen waardoor het niet zo statisch was.  

De kinderen werden ook heel veel bij de viering betrokken, dat 

was ook leuk om te zien. Ondanks dat Lisa wel wat zenuwachtig 

was, heeft ze toch haar applaus gekregen voor het dansje  

Alleen daarom was het voor Lisa al geslaagd!  

Ook de voorbereidingen vond ze erg leuk en ging ze altijd met veel 

plezier naar toe. Tussen de 'spelletjes' door heeft ze ook meer 

geleerd over de katholieke kerk, wat ze toch wel heel interessant vond! 

Al met al was het een hele geslaagde beleving!  

Groetjes Ilse Hoevenaars 
 
Een compliment voor Willem Jan Moonen en het koor voor de opluistering. 
Verder heel veel dank aan de voorbereidingsgroep en iedereen die een 
steentje heeft bijgedragen om er weer een geweldig feest van te maken voor 
alle communicantjes en hun familie. 
 

Seniorenpastoraat. 

Vrijdag 12 juli is de eerste zomereditie van het seniorenpastoraat. We 
beginnen zoals altijd om 14.15 uur. 
Zoals afgesproken wordt er op een ijsje getrakteerd 
als het boven de 20 graden is.  
Verder maken wij er een leuke middag van met een 
quizje, een aantal liedjes en wat gezellige verhalen. 
Van harte welkom allemaal en jullie weten: senior 
ben je al met 50 plus. 
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Daarom ook aan de wat jongere garde een uitnodiging om eens te komen 
luisteren en genieten. 
Want dan zul je ook overtuigd raken: seniorenpastoraat is meer dan even van 
de straat zijn. 
  

Thuis bij Peerke. 

In de maand juli is er geen maaltijd van Thuis bij Peerke.  

Ruud en Marjolein gaan genieten van een welverdiende 

vakantie. 

In de volgende nieuwsbrief vindt u informatie over het 

menu en inschrijving voor de maand augustus. 

 
 
Vieringen komende periode. 
 
Kapel Parochiecentrum, Hoefstraat 201. 
Maandag, dinsdag en vrijdag    08.15 uur Viering. 
 
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124.  
Zaterdag 15 juni 19.00 uur Switchviering. 
Zondag 16 juni    11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 23 juni  11.00 uur Woord- en communieviering 
     m.m.v. Dameskoor. 
Zondag 30 juni  11.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. 
     Cantiqua. 
Zondag 7 juli    11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Schola. 
Zondag 14 juli  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pramisi. 
 
 
Woonzorgcentrum Padua, Paus Adriaanstraat 60.  
Zaterdag 15 juni 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 22 juni 16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 29 juni 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 6 juli  16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 13 juli  16.00 uur Eucharistieviering. 
 
 


